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“አኬሌዲማን” ይመሌከቱ፤ መሇስን ሇማስወገዴ ይነሱ!!! 
ህዲር 23 ቀን 2004 ዓም     ከግንቦት 7 የተሰጠ መግሇጫ 

ግንቦት 7: የፍትህ፣ የነፃነትና የዱሞክራሲ ንቅናቄ፣ በበረከት ስምኦን እና ሺመሌስ ከማሌ አዘጋጅነት 

የተሠራውና “አኬሌዲማ” የተሰኘውን አዱስ ፊሌም ኢትዮጵያዊያን እንዱያዩት ይመክራሌ። የፊሌሙ 

አዘጋጆች ሰዓት ሇማብዛት የጨመሯቸውን ክፍሌ አንዴና ሁሇት የታሪኩ አካሌ ስሊሌሆኑ ቢታሇፉም ምንም 

ችግር የሇውም። ክፍሌ ሶስትን በትዕግሥት ከተመሇከቱ ግን ቢያንስ የሚከተለትን ጥቅሞች ያገኛለ ብል 

ግንቦት 7 ያምናሌ።  

1. የመሇስ ዜናዊ አገዛዝ ምን ያህሌ ፈሪ እና በፍርሃቱም ምክንያት ምን ያህሌ ጨካኝ እንዯሆነ 

ይረዲለ። አገዛዙ እጁ ውስጥ የገቡ ሰዎችን ሇማዋረዴ የቱን ያህሌ ርቀት እንዯሚሄዴ ይታዘባለ። 

ይህ የሥርዓቱ ባህርይ ገሊጭ በመሆኑ ሁሇገብ የትግሌ ስትራቴጂ ሇምን እንዯተመረጠ ይገነዘባለ፤ 

እርስዎም ይቆርጣለ። ይህንን ግፍ በዜጎቹ ሊይ የሚፈጽም ሥርዓት ውል ማዯር የላሇበት መሆኑን 

ይረዲለ።  

2. “የመሇስ ዜናዊ ሥርዓት መወገዴ አሇበት” የሚለ እርስዎ ብቻ አሇመሆንዎ ፊሌሙ በተዘዋዋሪ 

መንገዴ በመንገር ብርታት ይሰጥዎታሌ። አትኩረው ያዲምጡ!!! የግንቦት 7 አባሊት በርካቶች 

መሆናቸው፤ በጥሩ ሁኔታ መዯራጀታቸውና መቁረጣቸው ይነግርዎታሌ።  በግንቦት 7 ቀን 1997 

ዓ. ም. የነበረን ተስፋ መነጠቃችን ያንገበገባቸው የግንቦት 7: የፍትህ፣ የነፃነትና የዱሞክራሲ  

ታጋዮች አጠገብዎና እጎንዎ እንዲለ ፊሌሙ ይነግርዎታሌ።  

3. የመሇስ ዜናዊ ዘረኛ ቡዴን በግንቦት 7 የተግባር ሥራ ግራ መጋባቱ እና የሚይዘውና 

የሚጨብጠው የጠፋበት መሆኑን ይረዲለ። ከጥቂት ጊዜዓት በፊት “ግንቦት 7 ወታዯራዊ 

መዋቅሬን ቦርቡሮ መፍንቅሇ-መንግሥት ሉያኪሂዴብኝ ነበር” ብል ነበር። አሁን ዯግሞ “ህጋዊ 

ተቃዋሚዎቼን ሇዓሊማው ማስፈፀሚያ አሰሇፈብኝ” ይሌዎታሌ። በዚሁ ፊሌም “የግንቦት 7 አባሊት 

እፍኝ አይሞለም፤ አበነንኳቸው” ካሇ በኋሊ ወዱያው ዯግሞ “ሴራቸው አሊሇቀም፤ የዴርጅቴን 

መሪዎችና የአገዛዜን ባሇሥሌጣናት ሉገዴለብኝ ነው። ሕዝብ ሆይ! እንቅሌፍ አጥተህ ዘብ 

ቁምሌኝ”  ሲሌ ያስዯምሞታሌ። እንዯ ጋዲፊም “ሕዝብ ይወዯኛሌ፤ ይጠብቀኛሌም” እያሇ 

ያስቅዎታሌ።  

4. እርሱ ራሱ በሻብያ ጀርባ ሊይ ተንጠሌጥል አራት ኪል እንዲሌገባ ሁለ “በሻብያ እየተረደ 

ሉመጡብኝ ነው” ብል እሪ ብል ሲጮህ በመስማት ይዝናናለ። እንዱሁም ሥሌጣን ከመያዙ 

በፊት የሃገሪቱን ባንኮች፣ የጭነት መኪናዎችና አውቶቡሶች እየዘረፈ በሱዲንና በአረብ ሃገሮች 

የንግዴ ሥራውን እንዲሊጦፈ፤ ሥሌጣን ከያዘም በኋሊ ላሊው ሁለ ቀርቶ የተባበሩት መንግሥታት 

ባወጣው መረጃ መሠረት  8. 4 ቢሉዮን የአሜሪካ ድሊር መስረቁን፤  ሇም መሬታችን እየሸጠ 

መሆኑን፤ በብሄራዊ ባንክ ተቀምጦ  የነበረውን ወርቅ በባላስትራ ብረት ተክቶ መስረቁን 

ስሇሚያውቁ “ግንቦት 7 ባንኮቼን ሉዘረፍ አስቧሌ” እያሇ ያዙኝ ሌቀቁኝ ሲሌ እያዩ ይስቃለ።     
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5. ሰሊማዊ ሰሌፍ መጥራት፤ ከወዲጅዎ  ጋር ኢሜሌ መፃፃፍ፤ ወይም ሰሊማዊ ሰሌፍ ከጠራ ፓርቲ 

መሪ ጋር መነጋገር ከፍተኛ ወንጀሌ እንዯፈጸመ ሰዉ በእዴሜ ሌክ ወይም በሞት የሚያስቀጡ 

መሆናቸውን ሲረደ “እንዳት አዴርጌ ሌታገሌ” ሇሚሇው ጥያቄዎ ምሊሽ ያገኛለ። መብት 

እንዱከበርሌዎ መሇመንም ሆነ መጠየቅ እኩሌ የሚያስቀጡ ከሆነ የትኛውን መምረጥ እንዲሇብዎ 

“አኬሌዲማ” ግሌጽ በሆነ መንገዴ ይነግርዎታሌ። ።  

6. የመሇስ አገዛዝ ካሌተገዯዯ በስተቀር በፈቃደ ከዘረኛና አምባገነናዊ  አቋሙ ፈቀቅ እንዯማይሌ 

በማያሻማ ሁኔታ ከፊሌሙ ይገነዘባለ።  

7. በዘረኛው መሇስ ዜናዊ የሥሌጣን ዘመን ከቀዴሞ አገዛዞች በሊቀ ሁኔታ ሰቆቃና ግርፋት “ሌማታዊ 

እዴገት” ማሳየታቸው በቀሊለ ማየት ይችሊለ። በገራፊዎችና ሰቆቃ ፈፃሚዎች እጅ ውስጥ ያለ 

ንፁሃን ዜጎች ገራፊዎችን የሚያስዯስት ነገር ሉናገሩ እንዯሚችለ ከፊሌሙ ይረዲለ።   

8. በፊሌሙ ውስጥ የወገኖቻችንን ስቃይ ሲመሇከቱ መምህር የኔሰው ገብሬን ማስታወስዎ አይቀርም። 

መምህር የኔሰው ገብሬ ህግና መንግሥት አሇ ብል የሕዝብን ጥያቄ በአቤቱታ ሇማሰማት የጣረ 

ወጣት ነበር። አቤቱታው ያተረፈሇት እስር፣ እንግሌት፣ ውርዯት ሆነ። ኅዲር 1 ቀን 2004  ዓም 

መምህር የኔሰው ገብሬ 

 

በዯሌ በዛ!!! ፍትህ በላሇበት አገር መኖር አሌችም!!! በዚህ ሁኔታ መኖር ኑሮ 
አይባሌም!!! ግፍና መከራ እያየሁ መኖር አሌችሌም!!! 

 

ብል ቤንዚን  በራሱ ሊይ አርከፍክፎ ራሱን አቃጠሇ። ኅዲር 4 ቀን ሕይወቱ አሇፈች። ይህ የሆነው 

እኛው አገር ዲዉሮ ዞን፣ ዋካ ከተማ ውስጥ ነው። ፊሌሙን እያዩ ሌብዎ ወዯ እርሱ መሄደ 

አይቀርም። እርስዎም  

 

እውነትክን ነው ወንዴሜ የኔሰው፤ ይህንን ግፍ እያዩ መኖር ኑሮ አይባሌም!!! 
 

ማሇትዎ  አይቀርም።  

 

ስሇሆነም “አኬሌዲማን” ይመሌከቱ፤ የመሇስ ዜናዊን አገዛዝ ሇማስወገዴ ቆርጠው ይነሱ!!!  

 

በፊሌሙ መጨረሻ ሊይ እንዯተነገረው ሁለ የፍትህ፣ የነፃነትና የዱሞክራሲ ታጋዮች የመሇስን ዜናዊን ዘረኛ 

አገዛዝ አስጨንቀዋሌ። ይህ ዯግሞ በበሇጠ ኃይሌ ይቀጥሊሌ። መሇስና ግብረ አበሮቹ ማምሇጫ የሊቸውም። 

እርስዎም የዚህ ትግሌ አካሌ ይሁኑ!!! ይነሱ!!!  

 

ዴሌ ሇኢትዮጵያ ሕዝብ!  


